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Beslutad av föreningsmötet 2016-12-01

INLEDNING För snart 30 år sedan startade kampanjen ”Hela Sverige ska leva”, som samlade många av våra
stora folkrörelser. Förutsättningarna för att bo och verka över hela landet hade försämrats under många år och
detta ville man motverka. Tillsammans bildade man folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, som numera heter
riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Vi behöver nu strategiskt utifrån den världsbild vi lever i se till att vi
fortsätter att utvecklas som organisation så att vi kan vara den kraft som krävs för att öka förutsättningarna för
lokalbefolkningen i hela landet.
Frågorna om ett land i balans är mer aktuella nu än vad de varit på många år. I dessa frågor har Hela Sverige
ska leva en viktig roll. Då vi är en partipolitiskt obunden organisation som samlar rörelsen kan vi vara en viktig
aktör i att förbättra möjligheterna för utveckling i hela landet.
Under januari 2017 kommer den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande, som vi hoppas leder
till förslag som ger resultat och är ett steg i rätt riktning mot en ny sammanhållen landsbygdspolitik.
Vi kommer fortsätta vårt arbete med att stärka det lokala inflytandet, arbeta för ett hållbart samhälle och ett
land med stor mångfald.
Vår verksamhetsplan bygger på vår strategi 2020, där vi vill stärka lokalt och påverka nationellt samt fyra
prioriterade frågor: Service, kultur, lokalt inflytande och infrastruktur och digitalisering – alla nödvändiga delar i
ett fungerade och attraktivt samhälle.

Åse Classon

Staffan Nilsson

ordförande

ordförande

1

Beslutad av föreningsmötet 2016-12-01

Vision
Hela Sverige ska leva!

Syfte
Balans mellan stad och land – god landsbygdsutveckling – goda villkor i hela landet

Verksamhetsidé
Från Hela Sverige ska levas stadgar
Föreningen ska stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar som har lokal utveckling
och landsbygdsutveckling till uppgift, för att hela Sverige ska leva. Verksamheten ska ge en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela landet. Hela Sverige ska leva arbetar
ur ett lokalt perspektiv genom att stärka samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper,
medlemsorganisationer, kommun- och länsavdelningar/länsbygderåd samt myndigheter,
organisationer och andra intressenter. Hela Sverige ska leva arbetar nationellt och internationellt
för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion och påverka politiken.
Värdegrund – horisontella kriterier
Lokala utvecklingsgrupper ska stödjas för att nå största möjliga demokratiska, ekonomiska,
sociala och miljömässiga framgång. Vår värdegrund bygger på kriterierna * Demokrati *
Mångfald * Hållbarhet * Jämställdhet. Dessa horisontella kriterier finns med i allt det arbete vi
gör och de projekt vi driver.

Uppdrag
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har två huvudsakliga uppdrag som är beroende av
varandra. Det ena uppdraget är ”Stärka lokalt” och det andra är ”Påverka nationellt”.

”Stärka lokalt” är kopplat till föreningens verksamhetsidé som är att stärka lokala
utvecklingsgrupper och andra medlemmar som har lokal utveckling och landsbygdsutveckling till
uppgift, för att hela Sverige ska leva. Detta görs genom samverkan, kunskapsöverföring, lyfta
goda exempel, lokala projekt och stöttning på olika sätt.

”Påverka nationellt” För att kunna stärka lokalt måste organisationen påverka nationellt och
vara en kommunikationskanal mellan de lokala utvecklingsgrupperna och de som har makt att
påverka samhällsutvecklingen. Detta finns också beskrivet i föreningen syfte. Det handlar om att
bedriva opinionsbildning och att ha en god dialog med beslutsfattare.
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Organisationen Hela Sverige ska leva
Hela Sverige ska leva är en stark organisation som funnits i över 25 år. Vi är en av de få
organisationerna i Sverige som tar ett helhetsgrepp om arbetet med landsbygdsfrågan med
perspektivet att stad och land behöver varandra. Hela Sverige ska leva är en viktig aktör då
landsbygden ofta glöms bort eller ignoreras.
Organisationen jobbar brett med landsbygdsfrågorna utan partipolitisk koppling. Det är i
grunden en folkrörelse för byarörelsen (vilket kan vara en byaförening, samhällsförening, ett
byalag, en lokal utvecklingsgrupp, vägförening, hembygdsförening, ett bygdebolag, en
fiberförening eller omställningsgrupp etc.). Hela Sverige ska leva är en ideell förening som
bildades 1989 i slutet av den stora kampanjen ”Hela Sverige ska leva”. Medlemmar är 5 000 lokala
utvecklingsgrupper samt ett 50-tal medlemsorganisationer. I varje län finns ett
länsbygderåd/länsavdelning som stöttar grupperna och ger råd på regional nivå. I flertalet län
finns även kommunbygderåd.
Stärka lokalt: Vad vi är och vad vi vill vara
• Vi är organisationen som samlar landsbygdsrörelsen och den lokala första nivån
• Vi är organisationen som värnar om det lokala inflytandet
• Vi är en välkomnande organisation som det är lätt att bli medlem i och vara en del av
• Vi är en organisation som präglas av samverkan med de aktörer som liksom vi vill samarbeta för
att nå ett land i balans
• Vi är en organisation som med en hög kunskapsnivå och bred förankring tar ett helhetsgrepp
om landsbygdens förutsättningar
• Vi är örat mot marken med fötterna i myllan
• Vi är stolta, kloka, orädda och vi utmanar
• Vi är en organisation som prövar nya idéer för att utveckla landsbygden
• Vi är en organisation som lyfter de goda exempel som finns på landsbygden
• Vi är en organisation som arbetar för att bryta storstadsmaktordningen och ifrågasätter den
urbana normen
• Vi är en organisation som lever som vi lär
• Vi välkomnar mångfald både när det gäller människor och åsikter
• Vi är en organisation som jobbar med socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i
hela landet
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Påverka nationellt: Vad vi är och vad vi vill göra
 Vi är den organisation som driver frågan om ett land i balans
 Vi är den samlande rösten för 5 000 lokala utvecklingsgrupper
 Vi är en organisation som tar ett helhetsgrepp vad gäller landsbygdsfrågor och den lokala
första nivån
 Vi är en modern organisation som driver framtidens landsbygdsfrågor
 Vi är organisationen att vända sig till när det gäller landsbygdsfrågor
 Vi förknippas med kunskap och engagemang genom att vara kunniga och pålästa
 Vi är en organisation som har inflytande över viktiga frågor vad gäller landsbygden
 Vi är partipolitiskt obundna men driver politiska frågor
 Vi har tydliga företrädare som är efterfrågade på nationell nivå
 Vi ska förvåna och bryta den förväntade bilden av landsbygden och bidra till att mytbildning
upphör
 Vi ska vara en föregångare när det gäller ordval och bildspråk när det gäller landsbygd
 Vi ger en balanserad bild av landsbygden och visar på det som är bra men också på de
problem som finns
 Vi behöver inte alltid ta tydlig ställning i alla enskilda sakfrågor utan uppmuntrar hellre till att
lyssna på den lokala nivån och involvera lokalsamhället för att lösa samhällsutmaningar
 Vi är den organisation som visar på en diversifierad landsbygd vad gäller arbeten och
sysselsättning med möjligheter inom många olika näringar
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Förnya byarörelsen
Det är nu dags att ta ytterligare ett steg och förnya byarörelsen – för att skapa en ny modern folkrörelse som både
organiserar dem som är med idag men också hittar nya målgrupper.
Varje organisation behöver förnya sig utan att glömma sin historia. Denna verksamhetsplan för Hela Sverige ska
leva 2017-2020 bygger på en förnyelse av byarörelsen. I den tid vi befinner oss i behöver vi mobilisera arbetet för
landsbygdsfrågan men också modernisera organisationen.
Kommunikationsplattform
Under 2017 ska en ny kommunikationsplattform tas fram. Det handlar om att vi ska stärka vårt
budskap, modernisera rörelsen, hitta ut till nya målgrupper och finna nya former och uttryckssätt.
I kommunikationsplattformen ingår:


LOGOTYP och namn.



BUDSKAP - Grundmaterial för budskapet (underrubriker eller slogans) som vi kan
använda i vår kommunikation.



TYPSNITT - Vi behöver en ny grafisk profil med nya typsnitt.



FÄRGVAL - Färger som signalerar att vi är en modern folkrörelse.



BILDSPRÅK - Vi behöver en beskrivning av vilka bilder vi vill använda och vad de ska
signalera och vi ska bygga vår egen bildbank med rätt bilder.



ORDVAL - Vi ska ta fram en ordlista med tips på hur vi kan formulera oss, med exempel
på vilka ord vi ska undvika och vilka vi ska förstärka.



KANALER - Vi vill jobba med en variation av kommunikationskanaler för att nå de
målgrupper vi önskar.

Ny digital plattform (webbportal)
Under 2017 ska arbetet med att ta fram en ny digital plattform påbörjas, utifrån
strategidokumentet och den nya kommunikationsplattformen. Arbetet bör vara klart till början av
2018 och hinna lanseras innan Landsbygdsriksdagen 2018.
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Balansrapport
Vi ska ta fram en balansrapport. Detta kommer vara en årlig återkommande rapport som på ett
bra och intressant sätt beskriver balans mellan stad och land. Planerat första släpp hösten 2017.
Nationell mobilisering
Med start 2017 ska ett omfattande arbete med nationell mobilisering för landsbygdsfrågor göras.
Hela Sverige ska leva tar ledartröjan men gör det tillsammans med andra viktiga organisationer
och samarbetsparters.
Omvärldsbevakning och analys
Arbetet med omvärldsbevakning och analys är redan påbörjat. Under 2017 ska ett förslag till
arbetet presenteras och formaliseras. Det arbetet ska användas för att stärka vår kunskapsnivå
och kunna hantera frågor på ett snabbt och effektivt sätt så att vi kan vara en av de ledande
organisationerna när det gäller landsbygdsfrågor. Vi ska också utreda om vi ska skapa en
tankesmedja och finansiering för detta som idag går under arbetsnamnet ”Hela Sveriges
Tankesmedja”.

Samverkan
För att vara en stark organisation krävs att vi har många samverkansparters. Tillsammans med
andra intresseorganisationer kan vi vara starka och genomföra mer än om vi står ensamma eller
splittrade. För att kunna upprätthålla det goda samarbetet med medlemsorganisationer och
samarbetsparter ska vi träffas och planera verksamheten och utbyta kunskap. Detta görs vid
regelbundna möten. Vi vill också jobba för fler medlemsorganisationer och samarbetspartners. I
detta arbete ingår att vi har ett kontinuerligt informationsutbyte men också att vi för en debatt
tillsammans genom nätverk och debattartiklar.
Delta i ”icke-traditionella landsbygdskonferenser”
För att öka kunskapen om dessa frågor i samhället bör vi eftersträva att delta i konferenser och
sammanhang som inte enbart har landsbygdsutveckling som fokus utan diskuterar
samhällsutveckling, service, infrastruktur, företagande, hållbarhet, integration, med mera.
Tydligare länsbygderådskriterier
Arbetet med förtydligande av kriterierna för länsbygderådens/länsavdelningarnas medel och
redovisningar är påbörjat och bör avslutas under 2017 för att kunna genomföras under 2018.
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Stärkt arbete med unga
Ska vi arbeta med att förnya byarörelsen och vår folkrörelse är det viktigt att nå ut till unga i hela
landet. Detta arbete ska kontinuerligt pågå för att öka antalet engagerade under 30 år men också
för att stärka deras inflytande.
Hela Sverige ska leva – stödmedlemmar
Under 2017 ska en utredning om ”stödmedlemskap/individuellt medlemskap” eller en annan
form av möjligt stöd för verksamheten göras. Det har under processen med att ta fram en ny
strategi för Hela Sverige ska leva framkommit förslag att vi ska utöka våra möjligheter till att
stötta Hela Sverige ska leva. Tanken är att man som enskild ska kunna bidra till verksamheten
och arbetet för ett land i balans. Ett förslag ska läggas fram till årsmötet 2017.
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Stärka lokalt
Hela Sverige ska leva är en kreativ och öppen organisation som kännetecknas av mångfald och jämställdhet och
som vill se varje bygd utvecklas lokalt på eget initiativ och efter sina specifika förutsättningar

1. 2020 har vi lyckats mobilisera byarörelsen som en stark kraft som inte kan ignoreras
Vi påbörjar arbetet med att göra en ny kommunikationsplattform. Detta arbete ska ge en
förnyelse som innebär att vi mobiliserar byarörelsen. Enskilda aktiviteter kommer planeras för att
stärka jobbet på lokal, regional och nationell nivå. Hela Sverige ska leva ska bedriva ett aktivt
informationsarbete. Vi vill använda Landsbygdsriksdagen 2018 till nationell mobilisering.
Det är viktigt att de lokala grupperna känner att de har nytta av riksorganisationen och att vi
möter deras förväntningar på organisationen. Vi ska utveckla fler metoder för att kommunicera
med utvecklingsgrupperna. Vi måste bli ännu mer kända i bygderna för att öka legitimiteten. Vi
vill aktivt jobba för att få fler medlemmar. Fler föreningar, lokala utvecklingsgrupper som är
aktiva i rörelsen, som registrerar sig i Bygdebanken och deltar i verksamheten.
2. 2020 har vi länsbygderåd med väl fungerande verksamhet. Vi har en aktiv och hög
närvaro i hela landet.
Länsbygderåden/länsavdelningarna har genom de stärkta kriterierna och goda relationer med
riksorganisationen och andra regionala och lokala aktörer en väl fungerande verksamhet.
Riksorganisationen administrerar de stöd vi får för verksamheten och möjligheten att träffas för
nätverkande och samverkan. Vi erbjuder byalagsförsäkringen. Vi har interna utbildningar, support
och ett bra informationsarbete. Vi har också avsatt medel för lokala projekt. Även konferenser
anordnas.
3. 2020 har vi ett starkt inflytande och är en efterfrågad samarbetspart i alla regioner/län
där företrädarna för länsbygderåden också är efterfrågade.
Detta arbete måste framförallt göras på regional nivå där länsbygderåden/länsavdelningarna
stärker sin samverkan. Riksorganisationen kan medverka till kontakter och inspiration.

8

Beslutad av föreningsmötet 2016-12-01

4. 2020 är vi en aktör för ett land i balans tillsammans med våra medlemsorganisationer på
lokal, regional, nationell och internationell nivå.
Vi har goda samarbeten med medlemsorganisationerna, och vi ser att det är viktigt att stärka dem
på alla nivåer. Detta för att det behövs samlande krafter i arbetet men också för att kunna ta del
av de olika kompetenser som finns i de olika organisationerna. Samarbetena kan se olika ut i olika
län.
5. 2020 har vi en större mångfald bland våra företrädare och medlemmar vad gäller ålder,
kön och etnicitet, etc. Vi speglar den bygd vi företräder.
Det är ett långsiktigt och viktigt arbete att bredda vår representation. Det kansliet kan göra är att
samla kunskap och fakta och vara behjälpliga i kunskapsöverföring. Riksorganisationen kan se till
att styrelsesammansättningen når upp till målbilden men arbetet måste främst göras på regional
och lokal nivå.
6. 2020 vet byarörelsen/enskilda att de kan hitta bra idéer, tips och kunskap i samlad form
på vår digitala plattform.
Den nya digitala plattformen, som bygger på det material som finns och byggs ut med det som
anses saknas, är i drift under 2018. Den ska vara informativ och lätt att navigera i. Det är vår
samlade kunskapsbank. När plattformen är klar ska denna marknadsföras i rörelsen så att alla vet
om att den finns. Här ska vi se över möjligheterna för Bygdebanken. Vi ska se över arbetet med
digitala nyhetsbrev.
7. 2020 är Hela Sverige ska leva den självklara medlemsorganisationen för alla som vill ha
en balans mellan stad och land.
För den som är intresserad av landsbygdsutveckling eller lokalt utvecklingsarbete vill vi vara den
självklara organisationen att engagera sig i. För att kunna nå denna målbild bör organisationen
göras mer känd i de kretsar som har detta som intresse. Vi ska visa att vi är en intressant
organisation att engagera sig i, att det är lätt att bli delaktig som medlem, att vi är öppna och
välkomnande. Vi vill också vara aktiva i kontaktskapandet.
8. 2020 har Landsbygdsriksdagen stärkt sin roll som den bästa mötesplatsen för
byarörelsen att diskutera och utveckla landsbygdsfrågor och ett land i balans.
Landsbygdsriksdagen fortsätter att stärka sin roll som Europas största mötesplats för byarörelsen,
de som vill jobba med landsbygdsutveckling och lokalt utvecklingsarbete.
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Påverka nationellt
Hela Sverige ska leva är en av de ledande landsbygdsorganisationerna i Sverige. Vi lyfter landsbygdens frågor med
hög kunskap, självdistans och humor (när det passar), med en variation av uttrycksformer på ett intressant sätt.
För att kunna stärka lokalt måste organisationen påverka nationellt. Vi är
kommunikationskanalen mellan lokala utvecklingsgrupper och de som har makt att påverka
samhällsutvecklingen. Detta finns också beskrivet i föreningens syfte: ”Hela Sverige ska leva
arbetar nationellt och internationellt för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel,
bilda opinion och påverka politiken.” Det handlar om opinionsbildning och att ha en god dialog
med makthavare.
Landsbygden är beroende av politiska beslut på alla nivåer, från kommunal nivå till EU-nivå.
Mycket kan byarörelsen själva göra med egna krafter, men ytterst styrs utvecklingen av politiska
beslut och åtgärder. Det är ett växelspel mellan vårt engagemang och de nödvändiga politiska
besluten. Utan landsbygden finns det inget land. Att vi bygger ett starkt sammanhållet Sverige där
stad och landsbygd går hand i hand och det finns en balans däremellan är en förutsättning för att
vi ska ha ett fungerande land. I detta arbete utgör den första samhällsnivån, de lokala
utvecklingsgrupperna, grunden. Det är dessa människors möjligheter och deltagande som utgör
grunden i ett fungerande samhälle.
Tillsammans kan vi skapa en hållbar landsbygd och därmed också förutsättningar för en hållbar
stadsbygd. Det handlar om livsnödvändiga saker som livsmedel, drivmedel och energiförsörjning,
idag och i framtiden. För att möjliggöra detta, för att inte uppfinna hjulet fler gånger om, så
behövs stabila organisationer som Hela Sverige ska leva som både motor, moderator och mentor.
Det gör vi genom att se, utveckla och finnas i hela landet.
Vi vill se till att civilsamhället tillvaratas på alla nivåer och att detta skrivs in i styrdokument. Vi
vill att man på alla nivåer landsbygdssäkrar besluten. Vi vill att man beaktar den urbana normen i
alla sammanhang så att den inte påverkar beslut som fattas. Beslut ska vara anpassade att passa
både för landsbygd och stad. Vi vill att det sker en minskad byråkratisering och en regelförenkling
för att underlätta för lokal utveckling, lokala utvecklingsgrupper och lokala företagare.
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9. 2020 har Hela Sverige ska leva ett högt förtroende bland de nationella medierna. När
landsbygdens frågor generellt ska diskuteras är det en av våra företrädare som gör detta.
Vi ska genom ett långsiktigt arbete stärka vår roll som landsbygdens röst. Det handlar om att vi är
aktiva i olika kanaler, bygger nätverk och gör vår röst hörd. Vi skriver debattinlägg i de frågor
som berör oss och jobbar aktivt för att få in dem i nationella mediekanaler. Vi deltar också i
Almedalen för att finnas med på den nationella agendan.
10. 2020 är vi fortsatt en självklar expert i de nationella forum som berör frågor som
påverkar landsbygden. Vi sitter med i expertgrupper, kommittéer, nätverk och olika
forum.
Hela Sverige ska leva får ofta förfrågningar om att vara med i kommittéer och nätverk som har
med landsbygdsutveckling att göra, för att bidra med vår kunskap och vårt perspektiv. Detta är
viktigt att delta i för att skapa bättre förutsättningar för lokal utveckling och förbättra förståelsen
för det lokala perspektivet. Vi ska utse personer med rätt kompetens för att sitta med i de olika
nätverken eller kommittéerna och aktivt söka delaktighet i de forum som vi vill vara med i. Vi är
också en organisation som själv tar initiativ till olika dialoger, till exempel genom att samordna
det landsbygdspolitiska riksdagsnätverket.
11. 2020 har landsbygdens betydelse och ett ifrågasättande av den rådande
storstadsmaktordningen blivit ett självklart inslag på den nationella agendan.
Vi är en av de organisationer som lyfter frågan om urban norm och hur den påverkar samhället,
attityder, värderingar och politiska beslut. Då det än så länge inte är en allmän uppfattning att det
finns en ojämn maktbalans mellan stad och land ska vi bidra med ökad kunskap och insikt i den
frågan.
12. 2020 ser alla med spänning fram emot släppet av Hela Sverige ska levas årliga
balansrapport – hur det står till med balansen mellan stad och land.
Vi ska ta fram en balansrapport. Detta kommer vara en årlig rapport som på ett bra och
intressant sätt beskriver balans mellan stad och land. Planerat första släpp hösten 2017.
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14. 2020 är det tydligt att Hela Sverige ska leva inte bara är ett slagord utan också en
organisation som jobbar för landsbygdsfrågor och ett land i balans.
Vi ska genom ett bra kommunikationsarbete öka kunskapen och kännedomen om vår
organisation.
15. 2020 är Hela Sverige ska leva med och påverkar strategier och program som har
betydelse för landsbygdsutveckling.
Vi ska påverka lagstiftare och myndigheter att se till de frågor som är viktiga för att Hela Sverige
ska leva och sprida kunskap om civilsamhället och lokala utvecklingsgrupper. Vi vill påverka så
att dessa perspektiv beaktas och att reformer, strategier, landsbygdsutvecklingsprogram,
resursfördelning och annat tar hänsyn till landsbygdens och lokalsamhällets förutsättningar.
Vi kommer att påverka genom att delta i hearingar och ge synpunkter på förslag från riksdag och
regering och vara aktiva i att skriva remisser.
16. 2020 har vi en aktiv rörelse i hela landet som bildar opinion i de viktiga frågor som
finns på regional/lokal nivå. Vi syns och hörs i hela landet.
För att Hela Sverige ska leva ska ha trovärdighet, påverka omvärlden och skapa samhällsdebatt
måste organisationen ha en röst i samhällsdebatten och tydligt redogöra för våra perspektiv på
samhällets utmaningar och potential till utveckling. Detta är en del i syftet där det står att vi ska
sprida goda exempel, bilda opinion och påverka politiken. Vi ska ha debattartiklar i de
regionala/lokala medierna samt delta i paneldebatter och arrangemang.
17. 2020 har vi medverkat till att den stereotypa skildringen av landsbygden förbättrats.
Vi ska, genom att föregå med gott exempel och lyfta alternativa bilder samt genom att påpeka när
stereotyper används, bidra till att frågan uppmärksammas och förändras.
18. 2020 behöver vi inte längre använda "ska" utan kan säga "Hela Sverige lever".

19. 2020 Bidrar vi aktivt till ett hållbart samhälle (enligt agenda 2030) genom ett nationellt
samarbete inom omställningsrörelsen som utgår från levande lokalsamhällen i såväl land
som stad.
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20. 2020 är Landsbygdsriksdagen en av de viktigaste mötesplatserna för byarörelsen,
politiker, medier och myndigheter för att diskutera ett land i balans.
Landsbygdsriksdagen fortsätter att stärka sin roll som Europas största mötesplats för
landsbygdsfrågor och den naturliga plattformen för politiker, myndigheter och organisationer
som vill bidra till ett land i balans.
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Prioriterade frågor 2017-2020
De prioriterade frågorna har tagits fram genom ett flertal processer inom organisationen.
De prioriterade frågorna är utan inbördes ordning och omfattar stora samhällsfrågor. Vi
ser landsbygdsutveckling som en helhet men dessa är särskilt viktiga för att hela Sverige
ska kunna leva. Inom ramen för vårt uppdrag utmanar vi också den urbana normen och
arbetar med framtidsfrågor som leder till utveckling av landsbygden och bidrar till ett
hållbart samhälle.

Service
För att ett samhälle ska fungera måste det finnas en grundläggande service. En del av denna kan fås via digitala
lösningar – andra behöver fysisk närvaro. Vi driver denna fråga genom att förespråka att man hittar lokalt
anpassade lösningar. För oss innefattar service det som finns både inom statlig, regional och kommunal regi men
också kommersiell service. Exempelvis skola, utbildning, polis, sjukvård, kommunikationer, SFI, post, bank,
livsmedel, drivmedel, med mera. En viktig del i samhällsservicen är fungerande lokala betaltjänster och lokala
finansieringslösningar.
Vi ska vara med och driva frågan om rättvis service i hela landet. Vi ska visa på de hinder som
finns men också bidra till att hitta lösningar. Vi ska driva projekt som bidrar till serviceutveckling
och visa på exempel och metoder där det fungerar.
Kultur
För att en bygd ska leva och må bra behöver den kultur. Ett rikt kulturliv ger bygden attraktivitet och blir en bas
för utveckling. Kulturen är ett kitt som förenar, den är ”jästen i degen” som formar samhällen och bygder, och som
skapar självkänsla och framtidstro. Kulturen spelar en avgörande roll för en bygds utveckling. Vi vill se
decentraliserade satsningar på kultur som en självklar del i landsbygdspolitiken. Vi ska verka för att öka utbudet
av kultur i hela landet, att mer resurser satsas på den ideella sektorn som föreningslivet och folkbildningen för att
arbeta med kultur, bland annat som verktyg för att levande boendemiljöer, integration och demokratiutveckling.
Vi ska tillsammans med andra aktörer lyfta vikten av fungerande kulturverksamhet i hela landet.
Vi ska bidra till utveckling av reformer och ersättningssystem som gynnar kultur i hela landet. Vi
ska fortsätta bidra till arbetet med ”Kultur gör skillnad”. Vi ska använda kultur aktivt i vår
organisation. Kultur kan även bidra till en väl fungerande integration.
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Lokalt inflytande
Hållbar tillväxt kräver att alla delar av landet utvecklas. En förutsättning för detta är att lokalsamhället, det vill
säga människor, företag och föreningar, involveras i utvecklingsprocesserna. Vi vill vara med och skapa möjligheter
för hållbara samhällen med stor mångfald. Att det finns arbetstillfällen i hela landet. Att det idéburna
företagandet utvecklas. Att de som bor i lokalsamhället är en del i samhällsplaneringen och kan utöva lokalt
inflytande. Och att det finns ett lokalt kapital som kan användas.
Vi vill bidra till lokalt utvecklingsarbete och lokalt inflytande genom att utveckla metoder och
aktivt sprida kunskap om de metoder som finns för att få bra lokalt inflytande. Vi vill bidra till att
den lokala nivån beaktas och tas med i planeringsprocesser då lokalsamhället påverkas.
Hela Sverige ska leva ska vara en viktig röst för civilsamhället och lokala utvecklingsgrupper. Vi
ska förmedla de åsikter och röster som finns i landet som ger möjligheter till
landsbygdsutveckling.
Vi ska vara en del i omställningsrörelsen och bidra till arbetet med Hållbara bygder. Vi ska genom
erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning stärka och utveckla det nätverk av lokala
utvecklingsgrupper som ställer om och vi ska välkomna nya omställningsgrupper som
medlemmar.
En viktig förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva är att det finns arbetstillfällen i hela
landet. Där ska vi tillsammans med andra lyfta den frågan och påpeka vikten av det. Vi ska också
visa på det idéburna (sociala) företagandet och möjligheterna med det. Vi ska visa på hur gröna
näringar, kreativa näringar, turism och annat kan bidra till arbetstillfällen på landsbygden.
En del i ett fungerande lokalsamhälle och möjligheter till utveckling är att det finns lokalt kapital.
Här driver vi bland annat Lokalekonomidagarna som visar på de möjligheter lokalt kapital ger. Vi
är också delaktiga i utvecklingen av mikrofonder i alla regioner för tillgång till lokalt kapitalt. En
annan del är Leader och andra former av finansiering för lokal utveckling. Där har vi också en
aktiv roll.
Våra naturresurser ska brukas så att de bidrar till ett hållbart samhälle med lokalt inflytande, lokal
ersättning och, så långt som möjligt, lokalt ägande. Landsbygdens naturresurser är avgörande för
hela landets utveckling. De bygder som berörs av exploateringen bör få ersättning för det intrång
och de olägenheter det kan innebära. Det gäller till exempel gruvor, älvar som regleras för
vattenkraft och vindparker.
15

Beslutad av föreningsmötet 2016-12-01

Infrastruktur & digitalisering
För att ha ett fungerande samhälle krävs en grundläggande infrastruktur. Det innebär farbara vägar, el,
kommunikationer, allmänna samlingslokaler, boende på landsbygden för flyttkedjor, nyinflyttade och nyanlända
samt digital infrastruktur (bredband). Så länge det inte finns en väl fungerande infrastruktur kommer vi att
arbeta med denna fråga. Digital infrastruktur är en förutsättning för ett land i balans där alla kan vara en del av
samhället. Vi vill också bidra till samtalet om vad digitaliseringen kan användas till och hur det bidrar till
utvecklingen på landsbygden.
Vi ska vara aktiva i att beskriva vilka förutsättningar som behövs för att ha ett fungerande
samhälle. Vi ska besvara de frågor som berör dessa och agera när så är lämpligt.
Vägar som fungerar och kreativa kommunikationslösningar är en förutsättning för att kunna leva,
verka, besöka och bo i hela landet. En fråga som är viktig är boendemöjligheter då dagens
ekonomiska system, strandskydd och attityder och värderingar skapar hinder för
bostadsbyggande på landsbygden. Det innebär stopp i flyttkedjor och brist på bostäder till unga
och nyanlända.
En viktig del i samhällsutvecklingen är digitaliseringen som öppnar många möjligheter inte minst
på landsbygden. Både när det gäller service, handel, kunskap, utbildning, arbete,
omvärldsbevakning, kultur och demokrati. En förutsättning för att kunna delta i detta är en
digital infrastruktur där vi anser att alla ska erbjudas bredbandsuppkoppling. Vi ska fortsätta att
stimulera våra lokala grupper att bygga fiber och hjälpa dem att ta tillvara de möjligheter som
fibern ger. Vi ska i alla sammanhang (exempelvis i riksdagsnätverket och möten med
departement) så långt som möjligt verka för att den digitala klyftan försvinner. Vårt mål är att
regeringen höjer bredbandsmålet till 100 Mbit/s i varenda by, senast 2020. Vi ska delta i
Bredbandsforum och Byanätsforum.
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Internationellt arbete
Samverkan karaktäriserar byarörelsen på alla nivåer. Därför är det viktigt att Hela Sverige ska leva
är med i det nordiska samarbetet Hela Norden ska leva och i det europeiska samarbetet via
European Rural Community Alliance (ERCA) samt Partnership for Rural Europe (PREPARE),
för att bidra till landbygdsutveckling, kunskapsöverföring och samverkan i Norden och Europa.
Utbytet stärker byarörelsens position både på hemmaplan och internationellt. Vi ska också delta i
arbetet med nästa European Rural Parliment i Nederländerna.
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Horisontella kriterier
Vår organisation och vårt arbete ska genomsyras av våra fyra horisontella kriterier:
* Demokrati * Mångfald * Hållbarhet * Jämställdhet. Dessa horisontella kriterier finns med i allt det arbete vi
gör och de projekt vi driver. De ska beaktas i all vår verksamhet oavsett fråga. Här är några exempel på hur det
sker konkret.
* Demokrati
Hela vårt arbete sker i en demokratisk anda. Styrelsen väljs demokratiskt på årsmötet. Att ta vara
på de demokratiska möjligheterna att genom yttrandefrihet framföra sina ståndpunkter är viktigt i
en öppen och levande demokrati. Det är också viktigt att de frågor vi driver är förankrade i
rörelsen genom demokratiska metoder.
* Mångfald
Vi strävar efter att ha mångfald i vår organisation. Då vi generellt har ett underskott på yngre
deltagare har vi en egen plats för dessa på mötena där tre personer från varje
länsbygderåd/länsavdelning får sin plats finansierad, varav en ungdom. Vi eftersträvar en
mångfald av olika kompetenser och bakgrunder inom styrelsen. Vi strävar efter mångfald i vår
organisation för att på ett trovärdigt sätt kunna belysa frågor som vi driver. Vi ska ha en mångfald
av röster och visa på mångfalden i vår rörelse både geografiskt, åldersmässigt, erfarenhetsmässigt,
liksom när det gäller bakgrund, etnicitet och så vidare.
* Hållbarhet
I det nationella påverkansarbetet ska de frågor som lyfts ha en hållbarhetstanke bakom sig. Vi ska
vara en progressiv rörelse som vill vara med och utveckla samhället med hänsyn till hållbarhet.
Både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi reser så miljövänligt som det går. Vi har
hållbarhetstänk när det gäller lokaler, digitala lösningar och förtäring på våra möten.
* Jämställdhet
I vår rörelse strävar vi efter jämställdhet mellan kvinnor och män, men också mellan landsbygd
och stad. Detta visar vi genom att lyfta fram exempel i vår externa kommunikation. Vi vill att alla
ska komma till tals på våra möten. Detta synliggörs genom appen GenderTimer som används på
alla sammankomster på riksnivå. Alla ska jobba efter jämställdhetsstrategin och styrelsen ska ha
fördelningen 40/60 mellan män och kvinnor. En kvinna och en man väljs till ordförande.
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